Projekt
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala,
co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 342 (dz. Nr 345 AM-1 obręb Golędzinów) polegająca na budowie chodnika w m.
Golędzinów, Gmina Oborniki Śląskie” w zakresie realizacji zadania budowlanego w 2022 roku.
§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok
2022 w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Zmiana wartości zamówienia nie powoduje zmiany uchwały.
§ 4. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji inwestycji będą zapisane w porozumieniu z Województwem
Dolnośląskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 220 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu Gminy może być
udzielona pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Zainicjowane działania
w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 (dz. Nr 345 AM-1 obręb
Golędzinów) polegająca na budowie chodnikaw m. Golędzinów, Gmina Oborniki Śląskie” w
zakresie realizacji inwestycji w roku 2022, ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników
drogi wojewódzkich 342 w miejscowości Golędzinów
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wraz z Gminą Oborniki Śląskie planują
podpisać porozumienie, w którym Gmina Oborniki Śląskie zobowiąże się finansować
przedmiotowa inwestycję w kwocie 50% jej wartości.
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